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Temats: Lūgumraksts Nr. 0322/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Josep Miquel Gascon Baz, par iespējamu Air France atteikumu apmainīt 
viņa lidojuma biļetes uz Japānu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Pirms notika kodolavārija Japānā, lūgumraksta iesniedzējs sev un savai ģimenei internetā 
iegādājās četras lidsabiedrības Air France lidojuma biļetes uz Japānu. Sazinoties ar 
lidsabiedrību, tā atteicās apmainīt biļetes pret biļetēm ar citu galamērķi, norādot, ka 
elektroniski nopirktās biļetes nav atļauts mainīt. Lūgumraksta iesniedzējs ne tikai lūdz 
palīdzēt atrisināt viņa problēmu, bet arī lūdz Eiropas Savienību pieņemt tiesību aktus, lai 
aizliegtu šāda veida lidsabiedrību rīcību, kas kaitē pilsoņu interesēm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta netipisku gadījumu, kad pēc biļetes iegādes lūgumraksta 
iesniedzējs ir mainījis domas sakarā ar apstākļu maiņu galamērķa valstī. Pamatojoties uz 
lūgumraksta iesniedzēja norādīto informāciju, šķiet, ka nav pierādījumu par pārvadātāja 
rīcību, kura pārkāptu ES tiesību aktus vai kuras rezultātā būtu nepieciešamība pieņemt tiesību 
aktus. Jāatzīmē, ka lūgumraksta iesniedzēja minētās kodolavārijas veida dēļ ne lidsabiedrība, 
ne Japānas varas iestādes nepieņēma lēmumu atcelt lidojumu vai slēgt galamērķa lidostu.

Jānorāda, ka ceļošanas uz noteiktu krīzes zonu iespējamās bīstamības novērtēšana un sekojoši 
brīdinājumi par ceļošanu ietilpst dalībvalstu kompetencē, tās var atšķirīgi novērtēt šos riskus 
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un atšķirīgi konsultēt pasažierus, kā tas notika gadījumā saistībā ar Japānas situāciju.
Informāciju saistībā ar brīdinājumiem par ceļošanu pasažieriem ieteicams meklēt „ES pilsoņu 

konsulārās aizsardzības” portālā:

http://ec.europa.eu/consularprotection/

Ja valdības izdod oficiālus brīdinājumus par ceļošanu, lidsabiedrības var izrādīt savu labo 
gribu un atlīdzināt izdevumus pasažieriem, kuri nolemj neceļot, lai gan atbilstoši 
piemērojamajiem tiesību aktiem tām nav pienākums šādi rīkoties. Jebkurā gadījumā 
pasažieriem ieteicams tiešā veidā sazināties ar lidsabiedrību. Attiecības starp lūgumraksta 
iesniedzēju un lidsabiedrību patiesībā regulē starp tiem noslēgtā pārvadājuma līguma 
noteikumi un nosacījumi. ES tiesību aktos ir paredzēts, ka šie noteikumi un nosacījumi ir 
skaidrā veidā jāpaziņo pirms pirkuma veikšanas, bet tie nenosaka konkrētu to saturu.
Pamatojoties uz sniegto informāciju, šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja iegādātās konkrētās 
biļetes ietvēra ierobežojumus attiecībā uz iespēju veikt izmaiņas vai pat anulēt šīs biļetes. Ir 
loģiski pieņemt, ka biļete, kas nopirkta ar šādiem nosacījumiem, bija lētāka, salīdzinot ar 
citām biļetēm, uz kurām attiecās elastīgāki nosacījumi. Parakstot šos noteikumus un 
nosacījumus, lūgumraksta iesniedzējs uzņēmās tādu turpmāko notikumu risku, kurus 
lidsabiedrība nevar ietekmēt un kuri varētu padarīt reālo ceļojumu nelietderīgu vai nebūtisku.

Šī ir tāda veida situācija, no kuras bija iespējams izvairīties, iegādājoties apdrošināšanas polisi 
attiecībā uz atcelšanu, ko bieži piedāvā pati lidsabiedrība vai kuru var iegādāties patstāvīgi.
Loģiski, ka šāda polise būtu ietvērusi papildu izmaksas un ka tai vienmēr ir jābūt neobligātai.
  

Secinājums

Lai gan lūgumraksta iesniedzēja aprakstītā situācija ir nepatīkama, nav nepieciešama konkrēta 
regulējoša rīcība. Neskarot īpašos noteikumus, ar ko aizsargā gaisa pārvadājumu pasažieru 
tiesības, piemēram, Regulās (EK) Nr. 261/2004 un (EK) Nr. 1008/2008, ir rūpīgi jāapsver 
jebkāda rīcība, ar ko ierobežotu pārvadātāju iespēju brīvi noteikt savas gaisa pārvadājumu 
maksas un cenas, kā arī ar tām saistītos nosacījumus, lai izvairītos no traucējumiem, kas šajā 
sakarā būtu pretrunā ar patērētāja interesēm, jo tiktu samazināts pieejamo iespēju skaits, 
piekļuve gaisa transportam, konkurence starp lidsabiedrībām un rezultātā tiktu palielinātas 
cenas un samazināta produktivitāte.


